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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ا ن أأيا ارىأأرال وال أأريي الأأل  حدأأا اأأا الأأدنيا الأأدنيأن : المسأأةلة األىأأرو واأأب هأأا  أأببه لأأبل  أأاح  ال أأاهب 
ويلأمم علأك كبنامأا ن يضأين أر يار ةالوأةل وعلأك كبنامأا  أدين أن  ؟وارىرا هن باب الن يا أو هن باب الضأد

 الدور ةالث. 
الأذي : قأ  ألدأ ه،اي يقأوللحأو هأي م هر في مسألل  هأا البأردا  ار مل عأا لأا الأ ار االذي يظ: هذا يقول

ألن  : غأرو  المأ، ي وهأي ليسأ  مأا الأ ييا ا؛أتق ال  لحأ ي  ال دمايأا   أالأ ييا ماايأا  دا يتعأا يظهر أن البأر 
لك ي و ختلف الزمان وكأذيومئذ  ألن ال،اان ؛يب ل   ملحق  أاآلخرةال،لكيا ال ياون في ال يياي كذلك لي   ؛ؤال

لأأك لقأأ  أالأأ يياي و سأأت ل  مأأا  يهأأا محأ -وهللا أللأأ -سأأؤال  أأا  ار ،أأزاوي و قأأول: واأل أأر  للأأي  فيهأأا  ار لف
وإن كأان  فأنن كأان صأوا  ف،أا هللايي إليأ المه او دي  أيه  مست لون ما الحياة البردخي ي هذا مأا ووصأل  

 لك ف،ا ي سي ال،قعرة والميطان.  غير
 الا الكالم.  بلي  انىب الا واحد هن اإل
ي يأ ك  أأليلي داولأ  البحأ   ؟يقيضأان أ ،وضوع ال ييا واليأو  اآلخأر هأا ه،أا ضأ ان أاللسب  لواآلخر يقول: 

وهأأي أن مأأا م تقأأ  أهأأا السأأل  والي،الأأ  ا ي،أأان أأأاليو  األخأأري  :فأأي ال،سأألل  ووصأأل  إلأأ  اللتييأأ  التاليأأ 
لكأا اليأو   يوبهذا ياون اآلخر يقيض الأ ييا يلل  أن مل  ا ي،ان أ،ا يقع في القبر ما فتل  وغيرهاو لعون 

مأأا  ا  وإن كأأان م لأأاح الحأأا،ز إال أيأأ  ال ي،لأأع أن ياأأون ،أأزو أأا البأأردا وهأأو اآلخأأر يتكأأون مأأا لأأ ة أ،أأزاو م
لليأو  اآلخأر ياأون يقأيض أمأا إ ا ال أا   فاال؛أ أد ه،ا وم ا الب   وم أا الحسأا  وم أا  خأول اليلأ  واللأار 

 فياون ض يا.  والحسا  الب   أر   أد  أ،زائ  وهو 
رد،أ  - كر ا ا القأي   :يقول ؟لآلخرة وأهي  ار واأ   لل ييا   ها البردا  ار ثال   أ : يقول مسلل وهذا أيضا  

ا  ار وكليأأف  ار الأأ ييل،أأا كايأأ  : -رد،أأ  هللا- أأال  يالبأأردا أول  ار اليأأزاو :فعأأا( الأأروح) فأأي كتاأأأ : -هللا
 ي ارلك ما يليق  تلك الألكي وأما البردا فلول  ار اليزاو فظهر فيها ما  وامتحان ال  ار ،زاو ل  يظهر فيها  

أهأا ووفأي أها الطالأ  وأهأا ال، عأي  ......... القيام  الكبرى وفيها يو   كانووقتضي الحا،  إظهارحي فن ا 
ولأأذا ه،ا ف أأذا  البأأردا وي ي،أأ  أول لأأذا  أهأأا ال، عأأي  مأأا يسأأتحقوي  مأأا ي أأي  األ أأ ان واألرواح و الطالأأ  

في ال ور ال  ثي فذكر  االيتظا لك أك،ا لذ ،  الر  و ال  ملتظ، فحا: يقول -رد،  هللا-اآلخرةي دت  وصا 
 مستقل   ل سهاي هذا ما وفقلا هللا إلي . و   ال ور ال  ث  الل  لل  أن البردا  ار ثال  -رد،  هللا-

الألقض أال  أردا  أائ   ذاوأ  إال والأ ييا  ائ،أ  فيتو،أ  ك مأ  للأ   هذا: م،ا يؤ    أول صأادا القأامو  يقول
 لزملي. ا



  ؟يش هعنك الن يا .............إير  وهللاا أه
ل أهأا نبينا هحمد وعلأك للأه وأ أحابه أيمعأين لو لك هللا و لم وبارك علك عبده ور بله لالحمد هلل رب العالمين

 : بعد
لأ  ن الأدنيا  أد ارىأرا كمأا نأ  علأك  ل فالأل  يهاأر أفمما ي لق ب بل  أحاب ال أاهب : لالأدنيا ن أيا ارىأرا

فعلأك األا تكأبن ل ويار ارىأرال يار الأدنيال ويار البأر   :اويةل حيث ندأبا أن الأدور ةأالثبن ال يم وشارح الطحا
 هأات لاهأق لياه أهلهأن  كما ي أبل أاأا العلأم: وبالنسبة لكا شخ  وها يخده لالا بالنسبة للعمبمل ةالثور الد

بعأد هأا  ماالأل  يشأما البأر   ويشأغيراا إلك الأدار ارىأرا بأالمعنك األعأم إلك  ان  ا ان  ا هن اله الدنيافإنه إ ا 
مكأن إلحالأه بالأدنيا بالنسأبة اناك بر   فا ا بين الدنيا ر ي فإن بالنسبة للعمبمفي البالع و  ل لكن إ ا نهرناثالبع

 ي ةىر إلك البعث. بف ألن الجماء   ل ور يمكن إلحاله بالنسبة لآلىرالمن هات
ألن أو  األن إ أأاب ا ؛أ  يحدأألاا ((هيروأأ  لأأ ييا يعأأيبها))ف،أأا كايأأ  أو اهأأرأا  ف،أأا كايأأ  هيروأأ  لأأ ييا(())

لالأأه ابأأن  لبجأأاهع حدأأبل الم دأأبي ألن تحدأأيلاا كإ أأابة البأأره بالسأأام تحدأأيلاا كإ أأابة البأأره بالسأأام؛
 حجر.

 ي بل الشاعر:ل هرا :أا كما ي الهر  :هرأال ي ال :وي ال لاهرأا  : بق أنه ي ال ((أو امرأة))
 وإننأأأأأأأأأأأي بأأأأأأأأأأأ  المأأأأأأأأأأأرا بأأأأأأأأأأأ   اهأأأأأأأأأأأرأ      را ه: عر أأأأي واأأأأي لأأأأي فأأأأي عأأأأب ت أأأأبل

 ج

بشأةن الخأاص والعنايأة  لالا ماموال ندي  علك المرأا واي هن أغراه الدنيا هن باب   كر الخاص بعد العامل 
فال ندأأي  علياأأا هأأن بأأاب  كأأر ر الأأدنيا المأأرأا هأأن أهأأب  ف،أأا كايأأ  هيروأأ  إلأأ   ييأأا يعأأيبها أو امأأرأة (()) بأأه

ل ينيا نكرا وليسق في  ياق النفي فأال تع   الا الكالم بةن لفظ ينيا نكرا -مه هللارح-الخاص بعد العامل النبو  
لال: واي ر تعم في  أياق اإلةبأاتل فأال يلأمم يىأبل المأرأا فياأال نكأرا فأي  أياق اإلةبأات ر ت  ضأي العمأبم  لتعم

بعأد بأاب  كأر الخأاص  نكأرا هأن  أياق اإلةبأات هأن -علأك ينيأا-إن المأرأا ال أي عطفأق علأك الأدنيا  :فكيأ  ي أال
را فأي  أياق نكأال ق الشأر  فأ عمل األا رأاار يعنأي كأبن فأ عمل فأي  أيا ع   النبو  بةناا في  ياق الشأر العامل ت

}ِفيِهَ،أا َفاِكَهأ   : فأي أواىأر  أبرا الأرحمن -يأا وعأال-لكأن فأي هوأا لبلأه  لهعأروف األا النفي وفي  ياق الشر 
} نكرا في  أياق اإلةبأات  لونخالن الفاكاة إ :-رحمه هللا-بن كوير اي بل الحافظ  [(  برا الرحمن68)] َوَيْخا  َوُرمَّان 

أن  -رحمأأه هللا تعأأالك-ل  ور يميأع أنأأبا  الرهأانل ويريأأد بألالنخيأأال   ل ور يميأأع أنأبا الفباكأهفأال تعأأم يميأع أنأأبا  
نكأرا فأي  أياق  : أال انأاكيل نكأرا فأي  أياق الشأر  :لكأن هولمأا ليأا انأال يفضا الجن ين األوليين علك األىأريين

بأن كويأر ريأأ بأةن الجن أين األوليأين أفضأا هأن ال والحافظ ف عمل نن به لموا اله األهبر ترو هن الدلائق اره نان
وي أال  ياء في  ياق الجن ين األوليأينل األىريين بموا الال لال: نكرا في  ياق اإلةبات فال تعمل فال تعم هوا ها

ولأأد هوأأا باأأله اريأأة فأأي ك أأ  األ أأبل علأأك هوأأا اأألال علأأك أن  لف فيأأد العمأأبم  نأأاناره أأياق  اأأله نكأأرا فأأي :لأأه
  ؟نعمتفيد العمبمل هولبا باله ارية  اره نانالنكرا في  ياق 

 .......طالا:.
 .في وعد إيه



 ك أةن يابالأدنبالمرأا حيث أفريت هن يميع األهبر الم عل ة  ارا مامك ة في  ياق الشر  ف عمل ون تع   بةناا نكرا
 -عليأه الدأالا والسأالم-ألن ارف  ان بالمرأا أشدل وياء عنأه  ؛باا أشد ارف  انألن  ؛في ال حلير االمياي ارا مام

باعأث  أنه ها تأرك ف نأة اأي أ أر أو أشأد علأك الريأال هأن النسأاءل فال ندأي  علياأا فأي هوأا األا الم أام ألناأا
ولد ي رك ولديأه ولأد ي أرك أوريه لي أموج ل وعشيرتهوي رك لبهه  ل ي رك اإلنسان بلدهللب ل باعث لب  علك الاجرا

أنأه لأد ي أبل لائأا: إن اإلنسأان إ ا  ل هأعواأي هنأاف  للاجأرا الشأرعية لاهرأا في بلد لىأر باعأث لأب  علأك الاجأرا
ل  الق عليه المسال  في بلده في أهبر الدنيا ها ويد فر ة عما في بلدهل وااير إلك بلأد أىأر هأن أيأا الأدنيا

اأا يأالم  اهرأا  فلم يجد فااير هن أيا أن ي موج في بلد أىر يجد فيه رته ه محضة للدنيا أو بحث عن  ويةاج
أو ر يأأالم؟ ر شأأ  أن السأأياق فأأي الحأأديث  أأياق  مل حيأأث يعلأأق الاجأأرا إلأأك الأأدنيا وهأأن أيأأا اهأأرأا فأأي ه ابأأا 

ألن المسال  فأي بلأده  أالق عليأهل أو بحأث  ياالدن لطل فالسياق  ياق  مل وهن ااير  لالاجرا إلك هللا ور بله
ال  أب  علأك عاعأة  بارك سأابل ها ي بيه إليه لبمل ولد يأجير إ ا نأبو ور يةةم عن  وية في بلده فلم يجد ر يالم

اإل الم والمسألمين  موالبلل في  بيا هللا أو نبو بالاجرا إلك اله المرأا أن ير ق هناا أوري  الحينل ينفع هللا با
  ؟نعم ؟ير علك اله النيةل فكي  تساق الدنيا والمرأا علك ويه الخدبص هساق اللميج 

 طالا:.......
أنأه إنمأا تأرك أالأه وعشأيرته ووعنأه هاأاير إلأك  سبق لبيان اللم الم جه لمن يهارنعم األ ا في هوا الا أنه ه

هاأاير أم  ولدأة الماأايرل المأرأا هللا ور بلهل واب في ح ي ة األهر هااير هن أيأا الأدنيال أو هاأاير هأن أيأا 
ل -يأا وعأال-وأ حابه هلل  -عليه الدالا والسالم-أنه ااير هن أيلاا في ولق يااير فيه النبي  عروفةلي  ه

األا  رف الأل  ولأع فيأهن لم يدرح اب إ ا كان الهرف هحمأبل علأك األا يعنأي الهأوعلك الا إ ا كان الهرف وإ
لا أو هأأن أيأأا كأألال يعنأأي شأأخ  انطلأأق فأأي اليأأبم السأأابع هأأن    هأأن أيأأا كأأ ث يفاأأم هنأأه أن اأألا  أأافرالحأأد

اأب هأا نأبو الحأ   وهللا أبأي أروح هكأة ؟الحجة إلك هكةل والنا  يرونه يحما ه اعأه علأك  أيارته ويأن تبأي تأروح
كأان األهأر لأب كأان بلسأان الم أال  النأا  أنأه بلسأان حالأه ر بلسأان ه الأهل رايأ لعمال لكنأه أراأر هأعل ولن يح 

ا أ  ا راحل أه وحمأا ه اعأه لأيح  أنأه إنمأا كان في كلب وفي ريأاء وفأي أهأبر هج معأةل لكأن بلسأان حالأه ل مأعه
 كن في  الا ولكنأي لأدغق((ني لم أأها إ))وفي هوا الا عليه أن يبين  لل ل الا يلمن لم يدرح بلالنا  وإ هع

ل يأأام علأأك أنأأه لكأأن النأأا  يحملبنأأه  هأأا كأألبقل :لأأد يسأأكق اإلنسأأان واأأب ي أأبلل ألن البلأأق ولأأق ليأأام أىأأر الليأأا
 الليا أو للح . 

ن اإلنسأأان لأأد يخأأرج هأأن بي أأه لبأأا غأأروب الشأأم  بندأأ   أأاعة يأأبم : إ كرنأأا هأأوال  كررنأأاه  فأأي هنا أأبات وللنأأا
المسأأجد و أع السأما  وو أع عليأه ال مأر والمأاء وال اأبا واألبأأباب وهعأه ال مأر وال اأبا والمأاءل فأإ ا يىأا  ارةنأين

بسأم هللا وأكأا واأب هأا  :  يدىلبن إلك المسجد تفضا يا أبأب فأالن وين هأر ح أك يأج ن فأإ ا أ ن لأالهشرعة والنا
 لكأن األ أا فأي األكأا فأي المسأجد هبأاح هأا لإنأه  أائم واأب هأا  أام :ل لسان الحال ر لسان الم أال ي أبل ام

هأا بربأع  أاعة لبأا األ ان كأان لكن في األا الهأرف الأل  النأا  فيأه  أيام وين هأر األ ان يعنأي لأب  لفي إشكال
تفضأا يأا  :ىا واحأد هأن بأاب بعيأد هأا يأراه ي أبلل لأد يأدويلفق أنهار النا  إليأه ليعني ين هر األ ان لفي إشكال
ي جأأه إليأأه  ؟اأألا ي جأأه إليأأه الأألم وإر هأأا ي جأأه : إنأأي  أأائملاأألا لسأأان حالأأه ي أأبل لتفضأأا يأأا أبأأب فأأالن لأبأأب فأأالن



 لوهللا هكأأة ؟فأأالنأبأأب ه اعأأه ويأأن تبأأي يأأا  لسأأابع هأأن    الحجأأة والوأأاهن وحمأأابم اواأألا هولأأه الأأل   أأافر يأأ لالأألم
ر إو ا  تبأي تبأا  ب بحاج أو راح هن أيا اهرأا وإر أر ا اه ..ليعني بروح يطبف وإر للا دين االبيق الشريف

األا أحيانأا  يكأبن  لنه حأاج: إألن الحال والهرف الل  يعيشه كةنه ي بل ؛اللم ل ال ي جه إليهبين يبد أن  ر ءلشي
وأحيانا  يكبن بالفعال يعنأي لأب أن انأاك ن طأة تف أيش هوأا المأرور ةأم بعأد  لأ  يدأع  علأيام أن  لالكلب بال بل

: المكبأرفأي وإر هأا تمأق ةأم ي أال  تمقوا  مارا اا  ؟يشإير  ا أيس بلفبا النا  كلام ويطلببا رىدة وإةبات وه
 لأنأا هعأي رىدأة :يألا  األا كألب بالفعأا كةنأه ي أبلنطلأق لأل  يىأبان االل  هأا هعأه رىدأة علأك ينأ  يأا اإل

 ءوشأيها أير  هكأب  إني أغرم غراهات واله  رائ  واله  :فموا الا األهبر ر بد هن هراعاتاال لد ي بل لائا
ل لنفسأأه ويريأأد أن ي ندأأا هأأن اأأله الع ببأأات الماليأأة ال أأي ر يجيماأأا يمأأع هأأن أاأأا العلأأمل يعنأأي ةو هأأن اأألا وي أأ

لة ىالفيأأةل فأأاألهر فياأأا يعنأأي لأأد يكأأبن أىأأ  هأأن الدأأبر السأأاب ةل لكأأن الأأل  يأأةتي لبأأا أ ان المبأأرب يأأبم المسأأة
برا بعأأد يةكأأا وبعأأد  لأأ  يأأةتي باأليعيأأة المأأةةويجلأأ  ين هأأر لأأم ان ةأأم إ ا أ ن بسأأم هللا ف لارةنأأين اأألا أهأأره شأأديد

وهأأن اأأاير  لليأأه هبأأاح األكأأا فأأي المسأأجدع ءأل أأا أن هأأن أكأأا فأأي المسأأجد ر شأأيا لأأ ل ي جأأه إليأأه الأألم وإر ف
اهأأرأا ر يأألم إر إ ا أوحأأك للنأأا  بفعلأأه أو ب دأأرفاته أو بلسأأان حالأأه أنأأه   أأموجوهأأن اأأاير لي للطلأأ  الأأدنيا ر يأألم

 .-يا وعال-إنما ااير هلل 
 ولأم ن أ  علأك تسأمي هل :أن  ب  الا الحديث لدة هااير أم لأي ل ي أبل ابأن حجأر ولد ت دم الن ا عمن حكك

فأي المأبام الأل  يأاء  لبأا األا اأب األ أا فأي المبامأات لوالا اب البال  فأي المبامأاتل ولم ن   علك تسمي ه
وإن كأأأان هعأأأروف عنأأأد أولاأأأمل لأأأد يكأأأبن هعأأأروف عنأأأد  ل هأأأه فأأأي الأأأن ل أنأأأه ر يأأألكر ا أأأمه ور ي داولأأأه الأأأرواا 

 عليأهل والفائأدا هأن ال دأة ر ت بلأ  عنه لكنه ي أرك  أ را   ي الل  يرو  الدحابي الل  روو اله ال دة أو ال ابع
م نفأق علأك ا أمهل ون أا لأال العلمأاء: لأ لوكويأر هأن المبامأات هأن األا النأب  لر يلكر وحين ل   لعلك هعرفة ا مه

ب أاف هف أبح وتح انيأة  أاأا الهأاار ي أبل: إن ا أم المأرأا ليلأةلبمألا  بب الخطاب بن يحيأةل هعأروف ابن يحية أ
ن السأب  فأي تخدأي  المأرأا شرحه عن ابأن  أراج: إابن بطال في  كنية  اكنةل وحك اكنةل ب اف هف بح وتح ا

بن بطال عن ابن  راج أن السب  في تخدأي  المأرأا ا حككباللكر أن العرب كانبا ر يمويبن المبلك العربيةل 
النسأ ل فلمأا فأي  ءاالكفأاالنس ل ويراعبن في  الكفاءاويراعبن  لباللكر أن العرب كانبا ر يمويبن المبلك العربية

ج باأا هأن كأان ر يدأا إلياأا ياء اإل الم بين المسلمين في هناكح ام فااير كويأر هأن النأا  إلأك المدينأة لي أمو 
 . ان اكل ل لبا  
المأرأا عربيأةل يعنأي يح أاج إلأك إةبأات  قبن حجر: ويح اج إلك ن ا ةابق أن الا الماأاير كأان هأبلكل وكانأالال 

ولي  ها نفاه عن العرب علأك إعاللأه هأن كأبنام  :الحديث علك ها لاله ابن  راجل ي بلالا لنبلع أو نطبق الا 
بأا لأد  وج ىلأق كويأر هأنام يماعأة هأن هأباليام وحلفأائام لبأا اإل أالمل  لر يمويبن المباليل لأي  علأك إعاللأه
بأأن عبأأد لمبيأأر لبأأا اإل أأالمل  أأباعة بنأأق ا يماعأأة هأأن هأأباليام وحلفأأائامبأأا  وج بأأا لأأد  وج ىلأأق كويأأر هأأنام 

؟ هأأن  وياأأال هأأن أشأأراف النأأا  و أأاياتام هأأن ر و  لأأريشل -عليأأه الدأأالا والسأأالم-المطلأأ  ابنأأة عأأم النبأأي 
لأنأي  ا وارشأ ر  ار أ وناءلد اا في  -رحمه هللا تعالك-وللا لما أوري اإلهام البخار   الم دايل الم داي بن األ بيل
اأألا هخأأرج فأأي الدأأحيأ (( ل فأأإن لأأ  علأأك ربأأ  هأأا ا أأ ونيق   رعيحجأأي واشأأ)) :ل لأأالأريأأد الحأأ  وأيأأدني شأأاكية



فأي  للم يخريه البخأار  فأي الدأحيأل لمأا ا؟ ألنأه بحأث عنأه فأي ك أاب الحأ  هأا ويأده :لال ونفاه بعا الكبارل
 في الدين. األكفاء :باب :تحق عنبان أوريه في ك اب النكاح -هللا تعالكرحمه -ها ويدهل البخار   رحدااإل

م : تناكحق األشجار يعني تداىلق وانضأالضم وال داىال يعني كما ي بلبن  :النكاح في اللبة ((لكحها))أو امرأة ي
يعنأأي علأأك ىأأالف بأأين العلمأأاء أيامأأا الح ي أأة فأأي  : ع أأد الموييأأة أو الأأب ءوفأأي ار أأطالح لبعضأأاا إلأأك بعأأا

: اأب ح ي أة هأنام هأن ي أبلل قىأالف بأين العلمأاء فأي المأراي بأه عنأد اإلعأال اح اا اب الع د أو الب ء؟لفظ النك
 . : اب ح ي ة فياماوهنام هن ي بل وهنام هن ي بل العك ل لفي الع د هجا  في الب ء

اأأألا نكأأأاح  :ر يمكأأأن أن ي أأأالر ي ح أأأق إر بامأأأال  ي أأأبل: النكأأأاح المأأأةهبر بأأأه -رحمأأأه هللا تعأأأالك-شأأأيخ اإل أأأالم 
تمويأق بمجأري الع أد أو وهللا أنأا  :ر يمكن أن ي بل ((ب هن ا  طا  هنكم الباءا فلي موج))يا هعشر الشبا شرعي

, األا كأالم شأيخ اإل أالمل والنكأاح المناأي عنأه ألهأر إر بأالجمع بأين الع أد والأب ءل ور يأ م اه وأال ابمجري الأب ء
أو والبالأأع فأأي المناأأي عنأأه بمجأأري الع أأد  :للمحهأأبر لأأال ا  يعنأأي فأأي  أأياق الناأأي ي ح أأق بةحأأدامال فيكأأبن هرتكبأأ

إ ا ع د علك  وية أبيه الا يىا في النايل ولأب لأم  [(  برا النساء22)] }َواَل َولِكُحوْا َما َيَكَح آَأاُؤُك {الب ء بمجري 
ب أياما أشأد يعني  وية األ ؟يطة ولب وعة لدىا في الناي ولب لم يع دل وأياما أشد في هوا الا أن يع د أو يطة

ل له  ه؟اا ؟بريا ع د علك اهرأا أبيه -عليه الدالا والسالم-لنبي ها ا  نع ا ه؟يطةاا؟ اا أن يع د علياا أو أن
وكبيأرا  لر يدل علك ا  حاللل هبب أة هأن المبب أات الب ءهجري  مانبيل الا ريا لألن الا ا  حالل ؛وىم  هاله

 .اللهن اللنببل لكن ر يدل علك ا  ح
يعنأأي الأأدنيا أو المأأرأا وإن  للامأأاي هندأأرفة أ  اأأل أ  هأأن الأأدنيا أو هأأن المأأرأا  (())فهيروأأ  إلأأ  مأأا هأأا،ر إليأأ 

وإن  لالأدنيا أو المأرأال ر إلأك هللا ور أبله ور بلهل اجرته إلك ها ااير إليه كانق  برتاما  برا الاجرا إلك هللا
 ل . ا   كان ههار 

ه إلأأك هأأا بأأالاجرا والخبأأر هحأألوف أ  اجرتأأ ا  إهأأا أن يكأأبن ه عل أأ ((اجرتأأه إلأأك هأأا اأأاير إليأأهف))ي أأبل الكرهأأاني: 
ااير إليه غير  حيحة أو غير ه ببلةل وإها أن يكبن ىبر فاجرته والجملة ىبر المب دأ أ  الل  اب هأن كانأق 

بأأالاجرا إلأأأك هأأا اأأأاير إليأأأه  ا  ي أأبل: إهأأأا أن يكأأبن ه عل أأأل هعنأأك الشأأأر  وأيىأأا الفأأأاء فأأي الخبأأأر ل ضأأمن المب أأأدأ
فاجرته إلك ها ااير إليأه والخبر هحلوف أ  ل فاجرتهيار وهجرور ه علق ب بله  ((فاجرته إلك ها ااير إليه))

وإها أن يكبن اب الخبرل فاجرته كائنة إلك ها اجر إليهل أو  ائرا إلك هأا اأاير  لغير  حيحه أو غير ه ببلة
لمب أدأ الأل  اأب اىبر  ((فاجرته إلك ها ااير إليه))الجملة هن المب دأ والخبر و إليهل وإها أن يكبن ىبر فاجرتهل 

 . الخبر ل ضمن المب دأ هعنك الشر وأيىا الفاء في  ؟هن
واأألا يهاأأر فأأي الجملأأة األولأأك  ؟المب أأدأ والخبأأر بحسأأ  المفاأأبم ه حأأدانل فمالفائأأدا فأأي اإلىبأأار :ي أأبل: فأأإن للأأق

لجملأأة األولأأك بحسأأ  لكأأن فأأي ا لفأأي اأأله الجملأأة بحسأأ  المفاأأبم المب أأدأ والخبأأر بحسأأ  المفاأأبم ه حأأدانل.....
يفيأد األا  لهأن لأام لأام :يعنأي كمأا لأب ليأا ((بلهله فجرتأه إلأك هللا ور أب كانق اجرته إلك هللا ور  فمن)) المنطبق 

ه حأأدان بأأالمنطبقل ولأأب الجملأأة الوانيأأة  (())هأأن كانأأق اجرتأأه إلأأك هللا ور أأبله لالشأأر  اتحأأاي الجأأباب هأأع ؟الكأأالم
رنأأا ل الكرهأأاني  كتحأأاير ا :للأأق ؟اإلىبأأار فمالفائأأدا فأأيي أأبل الكرهأأاني  ؟ه حأأدان بأأالمفابمل فمالفائأأدا فأأي اإلىبأأار

: للأق لارح مأارتلأ  يجيأ  عأن األه ةأم بعأد   اح مارتإشكارت ةم يجي  عناال إشكارت يبري هررا  أنه يبري 



 و فاأأأي اجأأأرا لبيحأأأةأ لالخبأأأر هحأأألوف واأأأب فأأأال ةأأأباب لأأأه عنأأأد هللال والمأأألكبر هسأأأ لمم لأأأه يال عليأأأه ر اتحأأأاي إ 
هأن كانأق اجرتأه ))يعنأي فأي األول ل كلا الشر  والجماء إ ا اتحدا  برا يعلم هنه ال عهيمألنه الخبرل و  ؛ىسيسة
هأأا ل بالضأأمير ل ولأألا لأأم يأأةت  بالكنايأأة لأأم يأأةت  اأألا يليأأا علأأك ال عهأأيم (( ور أأبله فاجرتأأه إلأأك هللا ور أأبلهإلأأك هللا

ل كأرر  كأر هللا و كأر ر أبله لير إليأهجرته إلأك هأا اأااأو فل للافجرته إلياممن كان اجرته إلك هللا ور له فللال: 
 والنطق باما.   ماعاما بال عهيم وال لل  ل

 يعني أبب النجم الرايم المعروف ي بل: ليعلم هنه ال عهيم
 ...................................    أنأأأأأأأأأا أبأأأأأأأأأب الأأأأأأأأأنجم وشأأأأأأأأأعر  شأأأأأأأأأعر  

 ج

 في بيق ي بل:
 ...................................    وشأأأأأأأأأأأأأأأأأأعر  شأأأأأأأأأأأأأأأأأأعر  أنأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أنأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 

 ج

 ل  تعهيم نفسه وتعهيم شعره. يريد بل
إن اتحأدا وكألا الشأر  والجأماء  لألنأه الخبأر ؛أو فاي اجرت لبيحأة ىسيسأة لي بل: والملكبر هس لمم له يال عليه

))وهن كانأق اجرتأه إلأك هللا ور أبله فاجرتأه إلأك هللا  ل: أنا أنا وشعر  شعر  لم هنه ال عهيمل ي بل نحب برا يع
 ان اك كالهه.  ((فاجرته إلك ها اجر إليه)) :نحب رأو ال ح ي ه((ور بل

تح يأأر لمأأا علبأأه هأأن أهأأر الأأدنيال  ((إلأأك هأأا اجأأر إليأأه)) :: وفأأي لبلأأه-رحمأأه هللا تعأأالك-بأأن حجأأر اي أأبل الحأأافظ 
 :الوانيأأأة لأأأال الجملأأأةوفأأأي  ليأأألكره بلفهأأأهل يعنأأأي فأأأي الجملأأأة األولأأأك كأأأرر الجأأأباب بأأأاللفظ وا أأأ اانق بأأأه حيأأأث لأأأم

يسأ حق الألكرل لأي  كمأا اأاير إلأك  ليأه ر؛ ألن هأا اجأر إواألا هأن بأاب ال ح يأر ((فاجرته إلك ها ااير إليه))
ل  المأأرأا ر تسأأ حق دنيا ر تسأأ حق الأأدنيا الأألكرل وكأألهللا ور أأبله فاجرتأأه إلأأك هللا ور أأبلهل ألن هأأن اأأاير إلأأك الأأ

 ه ابا الاجرا إلك هللا ور بله. اللكر في 
 :ابأأن ريأأ ل ي أأبل لل  أعأأاي الجأأباب فياأأا بلفأأظ الشأأر فلأأ لله واحأأدا فأأال تعأأدي فياأأاب فأأالاجرا إلأأك هللا ور أأ وأيضأأا  
 كلأد ت عأدي الاجأرا إلأل الشأر لفأظ فياأا ب بله واحدا فأال تعأدي فياأال فلألل  أعأاي الجأبابالاجرا إلك هللا ور  فوأيضا  

 بلأد يعنأي إ ا يلأ  فأي لن بلأد بدعأة إلأك بلأد هعدأيةر إلك بلد بدعةل ةم يااير هألهل يااير هن بلد كفب هللا ور 
ةأم ل إلأك بلأد ويجأد فيأه العدأاا والمنكأرات رأاارا ياأاير فضأا هأن األال ةأم ر ناأاير إلأك بلأد أ دعة هدا لال:الب

ةأم ياأاير  لون شأجع هعاأم -يأا وعأال-لنس عين علك عاعة هللا  ؛نااير إلك بالي األىيار إلك هللا ور بله :ي بل
 ت ياء األىيارل اله اجرا ه عديا وإن كانق هلل ور بله. إلك بلد األ

نعأأم الاجأأرا  لل  أعأأاي الجأأباب فياأأا بلفأأظ الشأأر ور أأبله واحأأدا فأأال تعأأدي فياأأال فلأألفأأالاجرا إلأأك هللا  ي أأبل: وأيضأأا  
هأأن هكأأة إليأأه اأأله واحأأدال وإر ف أأد  -عليأأه الدأأالا والسأأالم-المأألكبرا فأأي الحأأديث واأأي ال أأي حدأألق فأأي عاأأده 

 -عليأه الدأالا والسأالم-فاأي ه عأديا ح أك فأي  هنأه  لةم الاجأرا إلأك المدينأة لالحبشة هرتينق الاجرا إلك حدل
أعأاي الجأباب فياأا بلفأظ ل  ل ي بل: فللفال تعدي فياا للكن األ ا أن اإلنسان ين  ا هن بلد الكفر إلك بلد اإل الم

 الشر . 
إلأك الاجأرا هأن أهأر   الم دبي بينما الم ا د ه عديا بالنسأبة مراي ابن ريالال تعدي فياال اا واحدا فانا ي بل: 

 أأيارال  ي يسأأر فيأأه لالأأدنيال ر شأأ  أنأأه لأأد تعأأدي الم ا أأد ين  أأا هأأن بلأأد إلأأك بلأأد ي يسأأر فيأأه اهأأرأال ي يسأأر فيأأه بيأأق



حأدل والدأده  والأدار ارىأرا فأي علبأه للعلأم -يأا وعأال-الل  يريأد هللا  وي يسر فيه عمال ه ا د ه عديال وأيضا  
ر شأأ  أناأأا  الدنيبيأأةلأأ  هأأن الم ا أأد وغيأأر   وبنأأاء هسأأ  بال أ أأرالوليأأام  ليفأأةوالأأل  يريأأد أهأأبر ه عأأديا هأأن ور

 ه عديا.
ارال وهحرهأأة أىأأرول وأفأأراي هأأا تأأ ي أأبل: والاجأأرا ألهأأبر الأأدنيا ر تنحدأأرل ف أأد ياأأاير اإلنسأأان لطلأأ  ينيأأا هباحأأة

يعنأي ل هأا كأان ا  يعنأي كائنأ ((فاجرتأه إلأك هأا اجأر إليأه))لأال:  ل ولأل ي دد بالاجرا هن أهبر الدنيا ر تنحدأرل
: ل لكأن لأب للأأقوعمأر  عمأرا  ان اأأك اإلشأكالل يعنأي هأا  أرب إر :إ ا للأق ل أرب  يأد   :إ ا للأق حألف المعمأبل

 حألف المعمأبل يأدل علأك العمأبمل رب كا هأن ل يأهل فوحلفق المفعبل ليفيد العمبم أنه  رب  يد  ل  رب  يد  
و أائر األعمأال : -رحمأه هللا تعأالك-ةأم لأال ابأن ريأ   لكان ا  هايعني كائن(( فاجرته إلك ها ااير إليه)) ي بل:

علياأا  ةكالاجرا في الا المعنكل و ائر األعمال كالاجرا في الا المعنكل فدالحاا وفساياا بحس  النيأة الباعوأ
  ؟نعم لكالجااي والح  وغيراما

 .........طالا:
ب هااير إلك هللا ور بلهل ر أنا أريد ب  أنا أوري علك كالهه ها يمكأن أن يأريل وإر هعأروف ا ر الم دد واحدل

و أأائر األعمأأال كأأالاجرا فأأي اأألا  :-رحمأأه هللا-أن هأأرايه ال دأأد إلأأك هللا ور أأبله إلأأك أ  ياأأة كانأأقل ةأأم لأأال 
عليأه الدأالا -ا النبأي لأد  أ اأا كالجاأاي والحأ  وغيرامأال و المعنكل فدالحاا وفساياا بحسأ  النيأة الباعوأة علي

وإراأار الشأجاعة والعدأبية وغيأر  لأ   فأي الجاأايل وهأا ي دأد بأه هأن الريأاءالنا  نيات عن اى الف  -والسالم
هأا  أةلبا عنأه  فخأرج باألا كأا ((لاتا ل كبن كلمأة هللا اأي العليأا فاأب  أبيا هللا ))هنلال:  ؟ل  في  بيا هللاأ   

ل يعني ها أيأاب ي اتا حميةل ي اتا ليرو هكانهل ي اتا كلا لكلا لا ي اتا شجاعةهن الم ا د الدنيبيةل يعني الري
 قوإ ا أهكأأأن حدأأأر أحأأأد الجا أأأين تركأأأ ليطأأأبلل ألن الجأأأباب بأأأاألفراي يطأأأبل بأأأاإلفراي؛ -عليأأأه الدأأأالا والسأأأالم-

م والحدأر وإ ا  أ ا عأن هحأر ل ليكبن هأا عأداه هحأرم ؛ا عن هباح والحدر في المباح بينهل يعني إ ا   األىرو 
لاتأا ل كأبن  هأن)) نببية ويداا علك األاحظ األيببة اليكبن ها عداا علك اإلباحةل وهن ل كرت ل في المحرهات

أن هأن لاتأا هأن أيأا الم ا أد ال أي  كأرت فأي السأجال  ؟يأش هعنأك األاإ ((فاب في  أبيا هللا كلمة هللا اي العليا
  ؟أنه لي  في  بيا هللال نعم

 .........طالا:
ل المحأدي وي أرك هأا عأداه يحأدي يعنأي ا عن الماء و  ا عأن أهأبر كويأرا ل وهوا   ها يلب  المحرم يفعا نعم هوا

  باء كان اب المباح أو اب المحرم. الضدل  بما يمكن حدره ليكبن ها عداه علكيعني يةتي 
ل ي أأبل: لف أأاوو فأأي شأأرح الحأأديث فأأي الجأأمء الوأأاهن عشأأر هأأن ا -رحمأأه هللا تعأأالك-بأأن تيميأأة اي أأبل شأأيخ اإل أأالم 

ل ولأد ىأرج بعأا أ أحاب م بلسانه أيمأته النيأة باتفأالامالنية هحلاا ال ل  باتفاق العلماءل فإن نبو ب لبه ولم ي كل
إنما  كر الفأرق بأين الدأالا واإلحأرام بأةن  هن كالم الشافعي غلط فيه علك الشافعيل فإن الشافعي ا  الشافعي ويا

بالنيأأةل أنأأه أراي الأأ كلم فهأأن بعأأا البأأالطين أنأأه أراي الأأ كلم  ي أولاأأا كأأالمكأأالمل بأأةن الدأأالا فأأ الدأأالا فأأي أولاأأا
لمكأان إلأك انريأد أن نألا   :بالنيةل وإنما أراي ال كبير والنية ت بع العلمل النية ت بع العلمل يعنأي لأب لأال لأ  شأخ 

الم دأأد واأأله اأأي إلأأك هسأأجد الرايحأأي هأأوال  ندأألي علأأك ينأأائمل علمأأق أنأأق بالمكأأان وعلمأأق بالاأأدف و  الفالنأأي



أ اأ  للمكأان  :ور يلأمم أن ت أبل -يا وعال-ل  هلل ان تلبية لاله الدعبال هخل  في  ل  المكالنية  ابق إلك  
ارن أنأق  لاركأ  بأ  ونعلمأ  بعأدين ؟الفالني هن أيا كلا أو هن أيا كلال لكن لب لال: أركأ  ويأن تبأي تأروح

هأن شأر   :ر تسأ طيع ألن النيأة ت بأع العلأمل العلمأاء ي بلأبن  ة؟س طيع أن تنب  في هوا األه الحالأفاا ت لها تعلم
مبيأبي هسأ حيال ف كليفأ  نعم إيجاي ال ؟هعناااال كلي  بالفعا هن شرعه العدمل ويش ل العدم ه؟ال كلي  العدمل اا

 ة هبيبيا عندك هس حيا. بإيجاي ني
فأأال بأد أن ينبيأه  أرورال كمأأن لأدم بأين يديأأه : والنيأأة ت بأع العلأم فمأن علأأم هأا يريأد فعلأه -رحمأه هللا تعأالك- أبل ي

لأ  ويأش هعنأك  ا  إكراهأععأام لأدم لأ  أهاه   ا فال بد أن ينبيهل يعني ها يمكنععام ليةكله فإ ا علم أنه يريد األك
  هأن أيأا أن إليأ منعم لد   ويش تسب  به؟بايعليه  تحرج ؟اا هن أيا أن تبيعه فيمن يميد هن الحضبر ؟الا

في  ان  غير الال يعني إ ا تعديت المنافع فةنق إهأا أن تفعأا كألا وإهأا كألا وإهأا كألا ر  ن يريتةكال ور يمكن أ
أن ي أأدم  نباإلهكأأاشأأراب ليشأأربل يعنأأي اأأا  لكأأاةغيأأر ععأأام ي أأدم ليفأأي  هأأا للكأأن ارن المنفعأأة ه حأأدا يلبأأد تحأأد

هأا  لهأا يمكأن ؟يمكأن ؟ه ف أطللعأر  :ععام فأي ولأق الطعأام وعلأك اي أة الطعأام المعاأبيا الم عأارف علياأا وي أال
أو لدأأد  لفةنأأق لدأأد باأألال رف علأأك اأأله الكيفيأأة هأأا يمكأأنا  فأأي اأألا المكأأان فأأي اأألا الهأأبأأيأو لل يمكأأن إعاللأأا  

يأأش ا أير  إباأألا األكأأا ر غيأأرل يعنأأي لأأب أن إنسأأان  أأبر أر أأه و أأ فاا وو أأع لاأأا هحأأراب وهنأأارا وأبأأباب وهأأ
ارن  لهأا يمكأن إعاللأا   ؟يمكأن ؟ أحيأ وإر ر ؟جأاريك   عليأه لإلويعا بجناا يورات وبيق لإلهام والمج ن ةم 

 ل لأب  أبر أر أا  أنأا أياأمه لمأن يريأد أن يبلأ  :أنق ارن أولفق ها ي أبلل أنق أولفق ش ق أم أبيقباله الكيفية 
فالأل  ر  األهأبر هأا تعأدي أغرا أاا ر تعأدي أغرا أاالاأله  للدفن فياا ف د أولفاا ه بأرا شأاء أم أبأكوأ ن للنا  با

يعنأي هأا يمكأن أن يأرو ل شأار رهضأان ر يح مأا غيأر  أيام شأار رهضأان :كمأا لأالبا لتعدي أغرا ه تحدي ني ه
حأديا األغأراه فاأي ل فاأله األهأبر ه ءعليأه نألر وإر عليأه شأياألا وهللا  :شخ   ائم في ناار رهضان ي أال

 ه حديا الم ا د. 
 ……..طالا:

 وش اب؟
 ……..طالا:

 ....عند  ا  عداي ا كن الرياه هوال   وهللا ها :بلت  لبلداا….... 
 ……..طالا:

والبفأأبي هأأن كأأا يأأن ل وكأأا  لالمخالفأأات ا: الريأأاه وهللا كوأأرت فياأأت أأبلتريأأد يعنأأي  ليعنأأي اجأأرال اجأأرا شأأرعية
يعنأي أالأه هأن يأن  واحأد وعأايتام  لنااير إلك بلأد  أبير هحفأب  وت اليدهل واحد يحما هعه هن أفكاره وعاياته

 ؟ت دد الا أنقل الا ء اش رعق عليهور شي لوها تبيروال ور يىلام حا را لاواحد
 ……..طالا:

 أ  ها يخال .
............. 

 ………طالا:



 ؟نعم
 ……..طالا:

ياأا الجاأاي يأاءت ف  هأعة أيضأا  مالبنيل فيه اإل نالا ياء  لالح  هة ون به شرعا   يعني ارب باء هن فضا هللا هع
تمحهأأق ني أأه  الحأأ  لأأي  بم أأدار األيأأر بالنسأأبة لمأأن ن اب بأأي هأأن فضأأا هللا هأأعالندأأبصل وهأأع  لأأ  أيأأر هأأ

 فال بد هن الخدش. الجااي  مة هعل  البنيوىل  عمله للح ل وكل
عليأأه أن ياأأاير هعاأأا إلأأك بلأأد أىأأر ت أأا فيأأه  قن ريأأا تأأموج اهأأرأا هأأن بلأأده واشأأ رع: إ أأةل ولأأال يلأألاالسأأائا 

إليه إلأك بلأد ت أا فيأه المعا أي  ارن  الأن يكبن ال نع بالفكرال وأن البلد  هن يخلب المنكراتل فااير هعاا الا ر
ونبو لبأا هباشأرا الفعأا هولمأا نأبت أن األيأر واحأد وفضأا هللا وا أعل لكأن إ ا اأاير هعاأا هكراأا  أنأا ر أريأد أن 

للأق ر فأرق هوأا األا  المنكأرات أو البلأد وبأين غيأره ولأب كوأرت ر فرق بين األا اب بم  نعل أو أو ها لأترك بلد 
 ر ش  أنه لايح. 

هيأرة مأا أ،أا الالحأ ي  مأا     أرا  الأزواق مأا أ  ؛ألي  مأعطلحأ  ل،أا أ أي كيأف يخأرق  عأ  إ؛أ   : يقول
  ؟امرأة

شأ رعق أن يكأبن اوأنا هسلم واإل الم يحرم نكاح المشرك للمسلمل فلما ىطباا أبب علحة لالق: أنق ريا هشرك 
نأأه أ أألم هأأن أيأأا أن ي أأموجل وهأأا يام أنأأه نطأأق : إرف للنأأاعنأأي لأأب لأأبا فأأي اأألا الهأأم فةيأأابل يهاراأأا اإل أأال

ه لأ  فحسأن إ أالهه وىأ م لأي أبرهل لكأن عأاش بعأد   -وعاليا - ل  فاهلل وها عدا  لبالشاايتين فاب هسلم حكما  
 علبنأا العلأأمل م:وني أه كمأأا لأالبا فأي علأأ  العلأألن اإلنسأان لأد يأأدىا فأي عمأا  بالخاتمأة الحسأنك ان اأك اإلشأأكال؛

ا ل فالا إ ا هكن هن العيش وان لبق ني ه وحسن حاله وا   ر اإليمان في للبه والعمألبير هللا فةبك أن يكبن إر هلل
  الدالأ الا علك حس  ها يخ م له.

 ……..طالا:
 ب؟ا هن

 ……..طالا:
 إةأاره  للحأ  هأع للأه فأي تجارتأهياات أىأرو أكوأر وأنفأع ألنه لد يكبن  ؟لما ا لةر الح  ؟ةر الح أيه لكن لما ا ل

  .-يا وعال-ر ش  أن له شةنه عند هللا  به هن أركانه وشرائطه ووايباته الاها يةتي 
 ……..طالا:

 ؟ويش فيه
 ……..طالا:

أهأا الأل  يأري أن  لويهاأر للنأا  أنأه يريأد الحأ  لالا حاج بالفعال اإلشكال فيمن يلا  ليب بأي ويأه هللا بال جأارا
كاهال لكن يب ك أنه لي  كموا هن ح  ر يريد إر الح ل ر يناأمه إلأك هكأة إلأك تلأ  المبالأ  يح  الا له حجه 

يندأأأحه من يطأأأبف وفأأأيمن يدأأأبمل يطأأأبف ولأأأد أهأأأر بالمشأأأي أو ندأأأأ بالمشأأأيل للنأأأا فأأأي مأأأال يعنأأأي هولإر الحأأأ 
ل عأن الحميأة ا عأدعبافه  حيأل لمأا   ياهه  حيألل أو يدبم ولد ندحه األعباء بالحمية لاألعباء بالمشي



الاي أة  أو الطأباف بالبيأق  أبعا  علأك لالطعام عن لدد الدأيام الشأرعي هأن كألا إلأك كألا بمجري اإل راب وترك
 . -يا وعال-عدل عن المباح إلك الا إر ألن ني ه ال  رب إلك هللا  المشروعةل ها

 نكما الا.
: أنأأا الحمأأد هلل ع أأدت -وهللا شأأاب-هأأا ي أأبل يأأ م إر بأأاألهرينل يعنأأي  الأأموج المأأةهبر بأأه ر: شأأيخ اإل أأالم ي أأبل

إنأي  :ور ي أبل لائأا لاه ولأق ((ب هأن ا أ طا  هأنكم البأاءا فلي أموجالشبا يا هعشر)) :اه ولق لعلقأ وان ايق أبي
فأال بأد هأن اي مأا  األهأرين  لأنأق أعأمبن أبل: ر  للسأق بأةعمب أهأبت ور علأي بالبأالي أنأا لوع ق ف د تمويق

لأم أنأه يريأد األكأا لفي النكاح المطلبب لأم أو فأإ ا ع   لوتحدأا المخالفأة بةحأداما فأي النكأاح المناأي عنأهل فأإ ا عي
لأأب ي أأال ل ر يطي أأبن  كلفأأبا هأأا ببيأأر نيأأة   العبأأاي أن يعملأأبا عمأأال  أنأأه يريأأد األكأأا فأأال بأأد أن ينبيأأهل بأأا لأأب كلأأ

ب أبء بأه بعأد ال يأيء  لأبو  لنر يمكأ ؟اأا يسأ طيع أن ي ب أة بأدون نيأة للدالا لكن بدون نيأة: تب ة لإلنسان
هن بعأا عبائأ  المب دعأة الألين يدألبن ور ي دأدون الدأالا  ايعبنل لكن ببير نية :  اإلك الد  وليا له

الشرعة وإنما ت يةل أو بعا السائ ين تجده غير هسلم واب ين هر الطالب يخريبن هن المدر ة وبجباراا هسأجد 
  ؟نعمل لنا  هن أيا ال بري الا هبيبيا حار ةم يدىا إلك المسجد ليدلي هعوالجب 
 ……..طالا:

بأه ر يحسأن هأن الدأالا   ل الم دبي أن هوا اله األهبرل يعنأي هأرا  ألك هعنأا واحأد وإ انبو ي بري؟ ويش نبو 
النيأة هأا تدأأ ح أك لأب نأبو  ل يعني كفيله هسألمل هوأا األا..ل النيأةهسلم ف ال: ر بابا ؟أنق هسلم :ف يا له ءشي
 : هن  لك فاب هسلم حكما . بن ي بلأاا العلم إر أن ل هنه

ر يطي أبنل ي أبل: وإنمأا ي دأبر عأدم النيأة إ ا لأم يعلأم هأا  ببيأر نيأة كلفأبا هأا با لب كلأ  العبأاي أن يعملأبا عمأال  
إ ا لأم يعلأم هوأا هأن  لاألا هأا يسأ طيع أن ينأب   لاركأ  بأ  لهللا أعلأم ؟إلأك أيأن لاركأ  :يريدل يعني هوأا ليأا لأه

ألنه لأد يعلأم  أن ي ب ة لنفسه؛ولم يري  لبة واغ سا للنهافة أو لل بري أو لمن أراي أن يعلم غيره الب بءنسي الجنا
أو هأن يريأد أن يعلأم غيأره الب أبء ولأم يأري أن ي ب أة  ل عليم يون ال  أربلولد يعلم ور ي ب ةل ي ب ة لل وي ب ة

أو لأأم يعلأأم أن غأأدا  هأأن رهضأأان فيدأأبأ ل مدأأب لهأأن رهضأأان فيدأأبأ غيأأر نأأب  ل هأأن ر يعلأأم أن غأأدا   أو للنفسأأه
عنأد المب ب أين فأي غايأة  اأاإن رف الا تبين له أن النية هع العلم في غاية اليسرل هعغير ناو  للدبمل وهن ع

احا  فأي يعنأي شأخ  يأةتي فأي الواهنأة  أبل هخالفأة الشأر ل وها  لكم إر لشجم المخالفأة لالعسرل في غاية العسر
هأأن  لأأ  البلأأق وأنأأا أحأأاول  :وي أأبل لعلياأأا ةالةأأة عشأأرا  أأاعةل ةالةأأة عشأأرا  أأاعة ضأأكالشأأ اء و أأالا العشأأاء ه

وهأن عأرف األا تبأين لأه أن : والدين يسأرل ي أبل شأيخ اإل أالم لأ لي العشاء ولم ا  طعل يعني في غاية العسر
الب ب أة إنمأا ار وأغأاللل ولاألا لأال بعأا العلمأاء: ل وأ أالعلأم فأي غايأة اليسأر ر تح أاج إلأك و ب أة النية هأع

ىبأأا فأأي  وأفالب ب أأة إنمأأا تدأأدر للعبأأد هأأن ياأأا بالشأأر  تدأأدر للعبأأد هأأن ياأأا بالشأأر  أو ىبأأا فأأي الع أأال 
 الع ا.

يس ح ل يعنأي  :ف الق عائفة هن أ حاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ؟ولد تنا   النا  اا يس ح  ال لفظ بالنية
الأأ لفظ باأأا ا لأأ ل بأأ: ر يسأأ ح   أ أأاح  هالأأ  وأحمأأدولالأأق عائفأأة هأأن  لل يسأأ ح  ليكأأبن أبلأأ هأأن ه أأةىريام

عأأن واحأد هأنام أنأأه وأ أأحابه وال أابعين لأم ين أا  - أألك هللا عليأه و ألم-بدعأةل بأا الأ لفظ باأأا بدعأةل فأإن النبأي 



: ألناأأا لأأالبا : ألناأأا تحدأأا هأأع العلأأم بالفعأأا  أأروراللأأالبال ر فأأي  أأالا ور عاأأارا ور  أأيام تكلأأم بلفأأظ النيأأة
فأأال كلم باأأا نأأب  اأأب  وعبأأث  :لعلأأم بالفعأأا  أأرورال فأأال كلم باأأا نأأب  اأأب  وعبأأث واأأليانل ي أأبلا تحدأأا هأأع

 واليان.
فيريأأد تحدأأيلاا بلسأأانه وتحدأأيا الحا أأا هحأأالل  لويع  أأد أناأأا ليسأأق فأأي للبأأه لوالنيأأة تكأأبن فأأي للأأ  اإلنسأأان

الفعا أن يكبن هعدوها ل أهأا في الفعا أن يكبن هعدوها ل يش رعبن في ل  يش رعبن وللل تحديا الحا ا هحال
ل لأال:  أليق :  أاللأب ت أبل لبلأدك يعنأيل المبيأبي ر يمكأن إيجأايهل المبيبي فال يمكن إيجايهل ىالص ان اك

: ي أبل لأه ((فإنأ  لأم تدأا    ا  )) ء:حديث المسي كما في لا المخاع اأريد غير الح ي ة ال ي يفامإ ا للام إر ا
أهأأا الدأأالا ال أأي  لطلأأ للهسأأ طة  أأالا شأأرعية هجمئأأة  ي أأة تخ لأأ ل  أأا  هبيأأبي ر الح يبيأأد ل  أأا  ولأأد  أألك
 واي في الح ي ة ليسق بدالا اله ر تدىا في الا الكالم.  اار  الا برتاا في اله

ل وتحدأيا الحا أا هحأالل ي بل: والنية تكبن في لل  اإلنسان ويع  د أناا ليسق في للبه فيريد تحديلاا بلسانه
اتفأأق العلمأأاء علأأك أنأأه ر يسأأبل الجاأأر بالنيأأة ر إلهأأام ور و لنأأا  فأأي أنأأبا  هأأن الب أأبا  ل  ي أأع كويأأر هأأن افلأأل

  ؟اا يكره أو يس ح  ا  يس ح  تكريراال وإنما النما  بينام في ال كلم باا  ر  لمةهبم ور لمنفريل ور
فأي الدأالا ي أبل:  -م ألك هللا عليأه و أل-فأي اديأة  فدأا:: فأي  اي المعأاي -تعالكهللا رحمه -وي بل ابن ال يم 

الب أأةل ور  بالنيأأة تلفأأظ ورل لبلاأأا شأأي ا   ي أأا ولأأمل أكبأأر هللا: لأأال الدأأالا إلأأك لأأام إ ا -و أألم عليأأه هللا  أألك- انكأأ
فأره  :أياء ور لضأاء ور لأال :ور لأال لل أربأع ركعأاتل إهأام أو هأةهبمهسأ  با ال بلأة لأ لي هلل  الا كلا: لال

الب أةل بأا احدا هناأا لفظ و أحد لط بإ ناي  حيأ ور  عي  ور هسند ور هر ا  البلقل واله عشر بد  لم ين ا
األربعأأةل وإنمأأا غأأر بعأأا الم أأةىرين لأأبل األئمأأة حأأد هأأن ال أأابعين ور  عأأن أحأأد هأأن أ أأحابه ور ا  حسأأنه أور

لكر تلفأأظ هأأن أن الأأف ور يأأدىا فياأأا أحأأد إر بأألكر إناأأا ليسأأق كالدأأيامفأأي الدأأالا:  -ر أأي هللا عنأأه-الشأأافعي 
بالأألكر تكبيأأرا اإلحأأرام لأأي  إرل وكيأأ  يسأأ ح  الشأأافعي  -رحمأأه هللا تعأأالك-وإنمأأا أراي الشأأافعي  لالمدأألي بالنيأأة

واأأألا اأأأديام  ؟ور أحأأأد هأأأن ىلفائأأأه وأ أأأحابه ؟فأأأي  أأأالا واحأأأدا -و أأألم أأألك هللا عليأأأه -أهأأأرا  لأأأم يفعلأأأه النبأأأي 
 له ولأابلنام بال سأليم وال بأبلل ور اأد  أكمأا هأن اأديامانبللل  عنام  في   ا  واحد ا  أويدنا أحد حرف فإن لو يرتام

 . -و لم لك هللا عليه -ور  نة إر ها تل به عن  اح  الشر  
وفأي كأالم شأيخ اإل أالم  لإناأا ليسأق كالدأيام: الأل   كأره عأن الشأافعي لأال -رحمه هللا-بن ال يم اانا في كالم 

فأرق انأا فأي كأالم ابأن ال أيم إناأا ليسأق كالدأيامل يعنأي فأرق بأين ل : إنما فأرق بأين الدأالا واإلحأرام-هللا رحمه-
كأالم الدالا واإلحرام ألن الدالا في أولاأا نطأقل يعنأي  وفرق بين لوالديام ألن الدالا في أولاا نطقالدالا 

بينامأأا ه الم فأأق عليأأو ل الدأأالا والدأأيام ينبأأن ال أأيم بأأاالدأأالا واإلحأأرام وفأأي كأأالم  شأأيخ اإل أأالم فأأي الم ارنأأة بأأين
ل   أأائر العبأأاياتل الم دأأبي الأأل  يخ لأأ  عناأأا الدأأالال يأأه بينامأأا الدأأيام أو اإلحأأرام وكأألالمخ لأأ  فالدأأالال و 

اأا اأب الجاأر بالنيأة أو تكبيأرا  ؟لكأن هأا المأراي بأالنطق انأا لل الدأالا فأي أولاأا نطأقمويأاوها عأداه هأن بأاب ال 
  ؟نعم ؟اإلحرام
 ........طالا:



فأإن : لاللام إني نبيق أن أحأ  الا هوا تكبيرا اإلحرامل لكن ل لبي  ح للبي  عمرا ن ياا بهلر ال لفظ بما يريد أ
اأأله  ..لفأأإن حبسأأني حأأاب  لاللاأأم إنأأي نبيأأق أن أيىأأا فأأي النسأأ  لي بلاأأا كويأأر هأأن النأأا حبسأأني حأأاب ..ل 

 :احأأث ال اعأأدا األولأأكالسأأيبعي فأأي األشأأباه والنهأأائر وهأأن هب لاأأله بدعأأة لتنفأأعه ر اأأل ليكرراأأا كويأأر هأأن النأأا 
ألن ح ي  اأأا ال دأأد  ؛ال لأأ  فأأي كأأا هب أأع اأأاهحلل ي أأبل: المبحأأث الخأأاه  فأأي هحأأا النيأأة لاألهأأبر بم ا أأداا

ل  عبارا عن فعا ال ل ل ي بل البيضاو : النية عبارا عن انبعاث ال لأ  نحأب هأا ل و الم ارن للفعا :وليا هطل ا ل
نحأب الفعأا رب بأاء ر أاء  الم بيأةوالشأر  ىددأه بأاإلرايا ل ر  أو هأ  هن يل  نفع أو يفع  أر حأار   ا  يراه هباف 
أنأه  لأ لفظ باللسأان يون ال لأ ل األول:أنأه ر يكفأي ا :األولل والحا أا أن انأا أ ألين: واه وال حكمأه لهللا تعالك

 .ال لفظال ل   يش ر  هع أنه ر والواني:لفظ باللسان يونه يعني يون ال ل ل ر يكفي ال 
ول فمن فروعه لب اى ل  اللسان وال ل  فالعبرا بما في ال ل ل فلأب نأبو ب لبأه الب أبء وبلسأانه ال بأري  أأ أها األ

لأأب اى لأأ  اللسأأان وال لأأ  فأأالعبرا بمأأا فأأي ال لأأ  فلأأب نأأبو ب لبأأه الب أأبء وبلسأأانه  :الب أأبء وأهأأا عكسأأه فأأالل ي أأبل
نعأأم؟ ل أنأأق عأأاار :الق أراي الطأأالق ف أأالال بأأري  أأأ الب أأبء وعكسأأه فأأالل عيأأ  أراي أن ي أأبل ألهرتأأه أنأأق عأأ

 .ارن ني ه الطالق ؟تطلق وإر ها تطلق ؟يشالعبرا بإ
 طالا:........

 ؟....ءبة  شي
 طالا:........

أنأق عأاار : والعكأ  لأب أراي أن ي أبل لاأب يسأ  ا عنأد الم ا أاا ويأدين  بمأا فأي للبأه لاب يس  ا عنأد الم ا أاا
لبأأه  وكأألا لأأب نأأبو بل العبأأرا بمأأا فأأي ال لأأ  ؟أنأأق عأأالق تطلأأق وإر هأأا تطلأأق: الف أأ لده باأأا وعلياأأا العأأايااأأألن ع

وهناأا إن  أبق لسأانه إلأك  لفأي ال لأ  به الح  وبلسانه العمرا أو عكسأه  أأ لأه هأال الهار وبلسانه العدر أو ب
األا فأي  يأرهلفسأبق لسأانه إلأك غ ءأو لدأد الحلأ  علأك شأي لفأال تنع أد ور ت علأق بأه كفأارا دبأال لدألفظ اليمين 

 :ويأدينل يعنأي إ ا لأال ا  باعنأ ءلم ي علق بأه شأي في الع اق وأوفي الطالق  ل  في اإليالء  الحل  باهلل فلب يرو 
أنأق  :نعأم ور ي بأا فأي الهأاار ل علأق حأق البيأر بأهل لأب أراي أن ي أبلل الا أهر بينأه وبأين ربأه لنبيق كلا فيدين

 .وهللا أعلميحكم بما تلفظ بهل ....ل فخا م ه ي ع الطالقل أنق عالق :عاار ف ال
  .ه أيمعينابحأ له و ل نبينا هحمد وعلك لعلك عبده ور بلهبارك لم و و لك هللا و 


